
 
    

 

Daily Current Affairs (May 24th-27th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : May 24th-27th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

உலக ககாப்ளப துப்பாக்கி சுடுதல் கபாட்டி 

ப ோட்டி        -    உலக பகோ ்ப  து ் ோக்கி சுடுதல் ப ோட்டி 

பிரிவு           -    ப ண்களுக்கோன 50 மீட்டர ்பரபிள் புபரோன் பிரிவு 

இடம்            -    பெரம்னியின் முனிச ்நகர ்

பென்றெர ் -   இந்திய வீரோங்கபன பதெஸ்வினி செோந்த் 

பென்றது    -   தங்க ் தக்கம் . 

 

ஐகராப்பிய கிளப் அணிகளுக்கான கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டி 

சோம்பியன்ஸ் லீக் இறுதி ப ோட்டியில் சோம்பியன்  ட்டத்பத ரியல் 

மோட்ரிட் பக ் ற்றியது 

ஐபரோ ்பிய கிள ் அணிகளுக்கோன கோல் ந்து சோம்பியன்ஷி ் ப ோட்டியின் இறுதி 

ஆட்டத்தில் நட ்பு சோம்பியன் ரியல் மோட்ரிட ்அணி லிெரப்ூல் அணிபய 3-1 என்ற 

கணக்கில் வீழ்த்தி சோம்பியன்  ட்டம் பென்றது. 
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யுபர் ககாப்ளப (கபட்மின்டன்) 

ெ ் ோன் ப ண்கள் யு ர ்பகோ ்ப  (ப ட்மின்டன்) பய பென்றோரக்ள் 

குறி ்பு : ெ ் ோன் தோய்லோந்பத ப ட்மின்டனில் 3-0 என்ற பகோல் கணக்கில் பென்றது 

 

மாநில சசய்திகள் 

 

உலக ஸ்கிகசாஃப்ரினியா தினம் - கம 24 

ஸ்கிபசோஃ ்ரினியோ - ஒரு ந ரின் நிபனவுதிறன்,உணரும்திறன் மற்றும் பதளிெோக 

பயோசிக்கும் திறபனயும்  ோதிக்கக்கூடிய பகோளோறோகும். 

பம 24 அன்று உலக ஸ்கிபசோஃ ்ரினியோ தினத்பத குறிக்க, பகரளோவில் 

ெெ்ெோடோவில் ‘மபனோரஞ்சன்’ என்னும் விழி ்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி ஏற் ோடு 

பசய்ய ் ட்டது. 

 

பங்களாகதஷ் பவன் 

பிரதமர ்பமோடி சோந்தி நிபகட்டோனில் இந்தியோ மற்றும்  ங்களோபதஷ் இபடபயயோன 

கலோசச்ோர உறவுகளின் அபடயோளமோக  ங்களோபதஷ்  ென் திறந்துபெத்தோர.் 

 

ககரளாவில் கிசச்ன் திட்டம் 

ஒருங்கிபணந்த குழந்பத பமம் ோடட்ுத ்திட்டத்தின் கீழ் அட்ட ் ோடி , 

பகரளோவில் அன்ன ்ரோதோயினி கம்யூனிட்டி கிசச்ன் திட்டத்திற்கு 6 பகோடி ரூ ோய் 

ெழங்க ் டட்ுள்ளது. 
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15 வது நிதி ஆளணயம் ககரளாவுக்கு வருளக  

15 ெது நிதி ஆபணயம் பம மோதம் 28 முதல் 31 ஆம் பததி ெபர ெருபக புரியும் முதல் 

மோநிலம் பகரளெோகும். 

 

விருதுகள் மற்றும் திட்டங்கள்  

 

சமக்ரா ஷிக்சா 

புது தில்லியில்  ள்ளிக் கல்வியின் முழுபமயோன ெளரச்ச்ிக்கோக மனிதெள 

பமம் ோடட்ு அபமசச்கம் சமக்ரோ ஷிக்சோ திட்டத்பத பதோடங்கியது. 

 

க்ளாரிகவட் அனலிட்டிக்ஸ் இந்தியா இன்கனாகவஷன் விருது 2018 

அறிவியல் மற்றும் பதோழில் ஆரோசச்ிக் கவுன்சிலுக்கு அரசு ஆரோய்சச்ி நிறுெனங்கள் 

 கு ்பில் க்ளோரிபெட ்அனலிட்டிக்ஸ் இந்தியோ இன்பனோபெஷன் விருது 2018 

ெழங்க ் ட்டது. 

 

நாரி சக்தி புரஸ்கர் விருது 2017 

மகளிர ்மற்றும் குழந்பதகள் பமம் ோடட்ுத்துபற அபமசச்ர ்திருமதி பமனகோ சஞ்சய் 

கோந்தி ஐ.என்.எஸ்.வி. தோரிணி குழுவின் உறு ்பினரக்ளுக்கு ப ருபமமிகு நோரிசக்தி 

விருதிபன புதுதில்லியில் ெழங்கினோர.் 
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புவகனஸ்வரில் கமகக் கணிளம ஆற்றல் சகாண்ட தரவு ளமயம் 

பதசிய தகெல் பமயம் புெபனஸ்ெரில் பமகக் கணிபம ஆற்றல் பகோண்ட தரவு 

பமயத்பத உருெோக்கியுள்ளது. 

 

கூடட்ு இராணுவ பயிற்சி சூரியா கிரான்- XIII 

இந்தியோ மற்றும் பந ோளத்திற்கு இபடபயயோன கூடட்ு  யிற்சி சூரியோ கிரோன்-XIII 

பி ்ரெரி 30, 2018 முதல் ெூன் 12 ஆம் பததி ெபர உத்தரகோண்ட் 

பித்பதோரக்ரில் நடக்கிறது 

 

பத்ராடட்ு சூப்பர் சதர்மல் பவர ்திட்டம் 

பிரதமர ்நபரந்திர பமோடி ெோரக்ண்டில் உள்ள என்டிபிசி இன் 2400 பம.கோ. 

திறன்பகோண்ட  த்ரோடட்ு சூ ் ர ்பதரம்ல்  ெர ்திட்டத்தின் முதல் கட்டத்திற்கு 

அடிக்கல் நோட்டினோர.் 

 

சமக்ரா ஷிக்சா 

மனித ெள பமம் ோடட்ு அபமசச்கம் (HRD) 12 ஆம் ெகு ்பு ெபர  ள்ளிக்கூட 

கல்விக்கோக இந்த ஒருங்கிபணந்த திட்டத்பத அறிமுக ் டுத்தியது. 

அடுத்த ஆண்டு  ள்ளிக்கூட கல்வியில் 20 சதவிகிதம் ெரவுபசலவுத்திட்டத்பத 

அதிகரி ் தோக உறுதியளித்தது. 
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பிரதான் மந்திரி சஹஜ் பிஜிலி ஹர் கர் கயாஜனா (சவுபாக்கியா) திட்டம் 

குடும் ங்களுக்கு 24×7 மின்சோரம் கிபட ் பத உறுதி பசய்யும் திட்டம் பிரதோன் 

மந்திரி சஹெ் பிெ்லி ஹர ்கர ்பயோெனோ (சவு ோஹ்யோ) திட்டம், 

 

ளடனமிக் திட்டங்கள் 

புதுடில்லியிலுள்ள அம்ப த்கர ்சரெ்பதச பமயத்தில் “பிரகோட்டி பக  ோத ் ர ்” என்று 

தபல ்பிட ் ட்ட படனமிக் திட்டங்கள் மற்றும்  ்பரோபெக்டக்ளுக்கோன ஒரு 

புபக ் ட கண்கோட்சிபய அபமசச்ர ்விெய் பகோயல் திறந்து பெத்தோர.் 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

சீனா, புர்கினா பாகசா ஒப்பந்தம் 

 ோபசோ தூதரக உறவுகபள நிறுவுெதற்கோன உடன் டிக்பகயில் சீனோ மற்றும் 

புரக்ினோ பகபயழுத்திட்டன. 

 

இந்தியா, ரஷ்யா S-400 டள்ரயூம் ஒப்பந்தம் 

இந்திய விமோன ் படக்கு S-400 டப்ரயூம் ஏர ் ோதுகோ ்பு ஏவுகபணகபள 

ெோங்குெதற்கு கிட்டத்தட்ட ரூ .40,000 பகோடி இந்தியோ ரஷ்யோவுடன் ஒ ் ந்தம் 

பசய்ய ் டட்ுள்ளது. 
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உலக சசய்திகள் 

 

இந்கதா-டசச்ு கங்கா மன்றம் 

புது டில்லி விழோவில் இந்திய-டசச்ு கங்கோ மன்றத்பத பநதரல்ோந்து பிரதம 

மந்திரி மோரக்் ருட்பட துெங்கினோர.் 

 

LCU MK-IV கப்பல்கள் 

IN LCU L54 நோன்கோம் பலண்டிங் கிரோஃ ்ட் யூட்டிலிட்டி (LCU) MK-IV ெகு ்பு இந்திய 

கடற் படயில் பசரக்்க ் ட்டது. 

இந்த க ் ல் உள்நோட்டு ரீதியோக ெடிெபமக்க ் டட்ு, கோரட்ன் ரீச ்ஷி ் பில்டரஸ்் 

மற்றும் ப ோறியோளரக்ளோல் பகோல்கத்தோவில் ெடிெபமக்க ் டட்ுள்ளது. 

 

பழங்குடி கூடட்ுறவு சந்ளத கமம்பாடட்ு கூட்டளமப்பு இந்தியா லிமிசடட் 

தபலெர ்- ஸ்ரீ ரபமஷ் சந்த் மீனோ· 

துபண தபலெர ்- திருமதி. பிரதி ோ பிரம்மோ 

 

அசமரிக்க விண்சவளி வீரர் சந்திரனில் மரணம் 

சந்திரனில் நடந்த அபமரிக்கோவின் நோசோ பமயத்பத பசரந்்த விண்பெளி 

வீரர ் ஆலன் பீன் உடல்நல குபறெோல் சிகிசப்ச  லனின்றி உயிரிழந்தோர.் 
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அ ் ல்பலோ விண்கலம் மூலம் முதன் முதலில் நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் சந்திரன் பசன்று 

திரும்பினோர.் 

அதன் பின்னர ்4 மோதங்கள் கழித்து அ ் ல்பலோ விண்கலம் மூலம் 4 ப ர ்பகோண்ட 

குழுவுடன் ஆலன் பீன் சந்திரன் பசன்றோர.் 

இெர ்சந்திரனில் நடந்த 4-ெது விண்பெளி வீரர ்

 

பார்படாஸ் பிரதமர் 

 ோர ்டோஸின் முதல் ப ண் பிரதோமரோக மியோ பமோடல்ி நியமிக்க ் டட்ுள்ளோர.் 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

 

காகித அடிப்பளடயிலான பகயாசசன்சார் டிசடக்ட ்எத்தனால் 

ஐ.ஐ.டி கவுஹோத்தியின் ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் கோகித அடி ் படயிலோன 

 பயோபசன்சோர ்ஒன்பற உருெோக்கினோரக்ள். 

இது எத்தனோபல கண்டறிய உதவும். 

 

அல்பர்கடா புயல் அவசரநிளல மாநிலங்கள் 

புபளோரிடோ, அல ோமோ மற்றும் மிசிசிபி ஆகியபெ அல் ரட்்படோ புயலோல் 

அெசரநிபல மோநிலங்களோக அறிவிக்க ் ட்டன. 
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வணிகம் சசய்திகள் 

 

சஹச-்4 விசா ஆளண ரத்து 

பஹச-்4 விசோ  ணி ஆபண ரதத்ு பசய்ய ் ட்டதோல் ஆயிரக்கணக்கோன 

இந்தியரக்ள்  ோதிக்க ் டும் நிபல உருெோகி உள்ளது. 

ெூன் மோதம் இறுதியில் ரத்து பசய்ய ் டும். 

பஹச-்4 விசோ பெத்திரு ் ெரக்ளுக்கு ெழங்க ் ட்ட  ணி நியமன ஆபணபய 

ரத்து பசய்ெதற்கோன நடெடிக்பககள் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளதோக ட்ரம் ் நிரெ்ோகம் 

,அபமரிக்க நீதிமன்றத்தில் பதரிவிதத்ுள்ளது. 

 

புத்தகம் 

இந்தியோவின் முதல் பிரதமரோன ெெஹரல்ோல் பநருவின் ெோழ்க்பக ெரலோறு - 

தமிழ்நோடு கோங்கிரஸ் தபலெர ்ஏ.பகோ ் ண்ணோ எழுதினோர.் 

 

 

 
 

. 
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